
84848484    ''''ממממעעעע

סכמהתחגשהברשכ

תאמ

רנגו רמוע ד"וע  ;   לדנ ליג ד"וע

אובמ.א

 וא ,הקסעה ריחמ תלאשב תקסוע סכמה תושרל םיירחסמ םינאובי ןיב תוצופנה תוקולחמה תחא
.אוביה יסימ ולטוי וילעש ךרעה והמ ,תורחא םילימב

 תדיחי יפל בוצק סכמ ליטהל םתרטמש םידעצ תונורחאה םינשב תטקונ לארשי תנידמש ףא לע

)'וכו להוכ יזוחא ,לקשמ( םיאבוימה ןיבוטה לש הדימ
[1]

 ומכ ,אוביה יסימ בור ,ונתעידי בטימל ,ןיידע ,
 .אבוימה רצומה יוושמ םיזוחאב םילטומ ,היינק סמו סכמ

 ,הלאשב םיסימה תושרל םימושינ ןיב תובר תוקולחמ ררועל הלולע םיזוחאב יוסימ תלטה יכ רורב
 ,הלומ תוקולחמה תא תיחפהל הנוצר לשב ,רתיה ןיבו ,ךכ לשב .סמה לטוי וילעש ךרעה והמ
.יוסימה תטיש יונישל םיכלהמב הנידמה תטקונ

 יסימ ןידב םויכ םילטומ ,ימלועה סכמה ןוגרא לש תימואלניבה הטישה ץומיא תובקעב ,לארשיב
 .)"הדוקפה"(סכמה תדוקפל132-ו )1(130 םיפיעסב עובקה ,"הקסעה ךרע"מ םיזוחאב אוביה
:אבה ןפואב הלא םיפיעסב רדגומ הקסעה ךרע

 אוציי םשל םתריכמ תעב ,ןיבוטה דעב ומלשל שיש וא םלושש ריחמה אוה הקסע ךרע"
"...)הקסעה ריחמ- ןלהל( לארשיל

 ןעבט םצעמ תוכורכש תונוש "תופסות" ,הדוקפל133 ףיעס יפ לע ,ףיסוהל שי "הקסעה ךרע"ל

 .[2]'וכו חוטיב ,הלבוה :ןוגכ ,ןיבוט אובי לש ךילהב

85858585    ''''ממממעעעע

 לש ןניד והמ ,הלאשב וקסעש םיינשדח ןיד-יקספ ינש ונתינ ,םיישדוחמ תוחפ ךותב ,הנורחאל
 םאה ,הלאשה םע ודדומתה ןידה-יקספ .לארשיל אבוימש רצומ לש הטיחשו הרשכה תואצוה
 "תפסות" רדגב ןה םאה ,הדוקפל132 ףיעס יפ לע- הקסעה ךרעמ ילרגטניא קלח ןה הלא תואצוה
הלא תויולע לע סכמ תלטהל יקוח סיסב םייק אל ללכ םאה וא ,הדוקפל133 ףיעס יפ לע-

[3]
. 

 ,םירחא םולש טפשמ יתב החנמ וא בייחמ וניא םולשה טפשמ תיבב ןתינש ןיד-קספש ףא לע
 המוד ןידה-יקספ לש הקמנהה ףאו ההז האצותל םירקמה ינשב טפשמה יתב ועיגה ,עיתפמ ןפואב
.דאמ

הרקמה תודבוע.ב

 ,םירקמה םתואב .לארשיל הקירמא םורדמ רשכ שבכ רשב לש אוביל וסחייתה ןוידל ולעש םירקמה
 ידבוע וא תינוציח הרבח( ישילש דצל םליש ,דרפנבו ,שבכה רשב רובע רשבה לעפמל ןאוביה םליש
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 לעפמב םייקתמה החגשהה ךילה דעבו הכלהה יפ לע הרשכה הטיחשה ךילה דעב )תונברה
 .ןרציה

 :אוביה תקסע הנבמ ןלהל

 םהיניבו ,לארשיל תישארה תונברה ידבוע ויה הקירמא םורדב ןרציה לעפמל וחלשנש םידבועה
 .רשק לכ היה אל ןרציה ןיבל

86868686    ''''ממממעעעע

 רוכמל ןכומ היהו ,אל וא הכלהל םאתהב טחשיי רשבה םאה ,הלאשל שידא היה ,ותניחבמ ,ןרציה
 .אוהש ומכ רשבה תא

 ,לארשיב רשבה תריכמ תא םדקל תנמ לעו ,[4]רשכ וניאש רשב אובי רסוא לארשיב קוחהש תויה
 .ושע ךכו ,ןרציה לעפמב הלא תולועפ עצבל םינאוביה ושרדנ

 ךרעמ50% לע דמעו דאמ הובג היה שבכ רשב אובי לע םינמזה םתואב לטוהש סכמהש רחאמ

אבוימה רשבה
[5]

 ,רמולכ .תורשכה תחגשהו הטיחשה תואצוה לש ןניד המ ,הלאשה הררועתה ,
 ףיסוהל שיש וא ,חוטיבו הלבוה תוברל ,רכומל םלושש רשבה ךרע לע קר סכמ ליטהל שי םאה
.סמב בייחה ךרעה תא לידגהל ךכבו תורשכה תואצוה תא םג ךרעל

םידדצה תנעט.ג

 יתשמ תחא יפ לע תורשכה תחגשהו הטיחשה תואצוה תא בייחל ןתינ יכ,הנעט סכמה תושר
 :תופולח

 ;הדוקפל132 ףיעסל םאתהב ,הקסעה ךרעמ דרפנ יתלב קלחכ�

 ךרעל ףיסוהל שי יכ ,עבוקה הדוקפל )ד()2()א( 133 ףיעס יפ לע ,הקסעה ךרעל "תפסות"כ�
 :תא ,הקסעה

 ,ןאוביה קפיסש ,ןלהל םיטרופמה רוצייה יעצמאו םיתורישה לש יסחיה ךרעה"
 אוצייל םתריכמלו םרוצייל רשקב ,לזומ ריחמב וא הרומת אלל ,ןיפיקעב וא ןירשימב
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 ..ןיבוטה לש

 ץוחמ ושענש ,תוציקסו תוינכת בוציע תדובע ,תונמא תדובע ,חותיפ ,הסדנה
;"ןיבוטה רוצייב ושרדנו ,לארשיל

 תדובעל תיתוהמ הניחבמ תומוד חיגשמה תדובע ןכו שבכה תטיחש תדובע יכ ,הנעט סכמה תושר
.רצומה ךרעב הלא תואצוה לולכל סיסבה ןאכמו ,בוציע תודובעו תונמא

 םידעומה רחאל ,2008 תנשב םסרופש ןיבוט תכרעה להונב םג יוטיב הלביק סכמה תדמע

םיאבה םירבדה הז אשונב ורמאנ וב ,ןידה-קספ אושנ תקולחמל םייטנוולרה
[6]

:

87878787    ''''ממממעעעע

 ,ןיבוטה לש םאוביי םרט ,הטיחש וא/ו תורשכ תחגשה תוברל תורשכה ביכרמ- תורשכ תויולע"
".הקסיעה ךרעב וללכיי ,רומאכ תויולע ןכ לעו ,רוצייה ךילהתמ קלח הווהמ

 ישילש דצל ומלוש ןה ןכש ,הקסעה ךרעמ קלח ןה הלא תויולעש עובקל ןתינ אל יכ ,ונעט םינאוביה
.םמצע ןיבוטה דעב רכומל אלו

 ןהו ,בוציעו תונמא תודובע רובעב תואצוהל תומוד ןניא הלא תואצוה יכ ,םינאוביה ונעט ,ןכ ומכ
 ירבד יפ לע יכו ,ןקתב דמוע רצומהש הקידב וא ,רצומ לש תוכיא תרקב דעב תואצוהל רתוי תומוד
.תוכיא תרקב לש תואצוה תוסמל ןיא ,תורז תוטלחהו תונשרפ

 ,[7]םיפיקע םיסמ קוחל3 ףיעס יאנתב םידמוע םה ,הרקמ לכב יכ ,תיפולח הנעט ולעה םינאוביה
 .תיביטקאורטרה םולשתה תשירדמ רוטפל םיאכזו

טפשמה תיב תערכה.ד

 תואצוה היפ לע ,סכמה תושר לש תירקיעה התנעט תא טפשמה תיב לביק ,וללה ןידה-יקספ ינשב
 ןמ קלחכ ןהב תוארל שי ןכלו ,רשכה שבכה- רצומה רוציי ךילהתמ דרפנ יתלב קלח ןה הלא
 .הדוקפל132 ףיעסל םאתהב ,ומלשל שיש וא םלושש ריחמה

 תלועפ ןיבל טחושה תלועפ תוציחנ ןיב םיוסמ לדבה טפשמה תיב אצמ ,םירקמה דחאבש ףא לע
 איצומש תואצוהה ןיב לדבה ןיא ,סכמב תובחה תניחבמ יכ ,רבד לש ופוסב ערכוה ,תורשכה חיגשמ
.שבכה ךרעל ףסוותהל תוכירצ תואצוהה יתשו ,הלא תולועפ רובעב ןאוביה

:הדנילמ וטנ קיתב הז רשקהב טפשמה תיב עבק ךכו

 תא ול ופיסוהש ,והשלכ שבכ רשבב רבודמ ןיא .רשכ שבכ רשב םה םיאבוימה ןיבוטה"
 רשכומ שבכה רשב היה אלמלא ירהש ,ויתוריכמ תא םדקל תנמ לע הרשכהה ךילהת
 ...לארשיל ואבייל ןתינ היה אל ,ל"וחב

 .תורשכהו הטיחשה ךילה עוציבל הליחתכלמ םאתוה רשא לעפמב עצבתמ רוצייה ךילהת
 הרשכהה ךילהתמ קלחו ,תורשכה תושירדב דומעיש ןפואב םאתוה ולש רוצייה וק ,ךכ
 ...רוצייה וקב תיטמוטוא עצובמ )החלמה(

88888888    ''''ממממעעעע

 ,רשבה תא רציי לעפמה היפל היצאוטיס רוציל ןתינ אל .הדרפהל ןתינ וניא ומצע ךילהתה
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 .בולש ,דחא ךילהתב רבודמ .רחא םוקמבו רחא ןמזב עצובי הרשכהה ךילהת וליאו

- ותזיראו רשבה רוציי ךילהת לע חיגשהל םדיקפתש תורשכה יחיגשמ תדובע ךילהת
 םג רשבה תא רצייל היה ןתינ ירהש ,רשבה רוציי ךילהתמ ילרגטניא קלח הניא וז הדובע
 ךילהתמ ילרגטניא קלח הווהמ םתדובעש אלא ,ךילהתה לע וחיגשי תורשכ יחיגשמש אלב
 תשרדנה רשכהה תדועתל רשבה הכוז ןיא ,וז הדובע ידעלב ןכש ,רשכה רשבה רוציי
."לארשיל ואובי ךרוצל

:דופרטסאמ קיתב ןידה-קספב רמאנ ךכו

 קלחש יאדווב ,רשבל וכפוהל תנמ לע ,םייחה לעב תטיחש הניה תורשכה ךילהמ קלח"
 ןתינ אל ןכש ,רוצייה ךילהתמ ילרגטניא קלח הניה ,םייחה לעב לש ותתמה ,הטיחשה
 רצומל וכפוהל ידכ ,ונניינעבו ,םייחה לעב לש ותתמה אלל רקיעו ללכ רשב אובי עצבל
 ,תחא הקסעכ ,רשבה אוביי תקסע ןיב דירפהל ןתינ אל ימעטל ,ךכיפל .הטיחש תעצובמ
 ינידל םאתהב ותטיחש הניה ותרשכה לש יזכרמה קלחה רשאכ ,רשבה לש ותרשכה ןיבל
 ."רשבל וכפוהל לעופב ךכבו ,תורשכה

 ךרע תא רידגמה ,הדוקפל132 ףיעס היפ לע ,ןאוביה תנעט תא החדו ףיסוה טפשמה תיב
 ןוקיתל רבסהה ירבדל הנפיה ןאוביה .הנוקל רכומה ןיבש םיסחיל קרו ךא סחייתמ ,הקסעה
 ,ותבוטל וא רכומל ןאוביהמ ומלושש םימולשתל סחייתמ הקסעה ריחמ יכ רמאנ םהבש ,הדוקפל
:הדנילמ וטנ קיתב עבקו ,תובישח ךכל סחייל אלש רחב טפשמה תיב ךא

 קוחל שיש תועמשמו לקשמ ותוא ןיא ,סכמה תדוקפל ןוקיתל רבסהה ירבדלש ירב.."
 דוגינב יכ ,ךכמ םלעתהל ןיא ךא ,קוחה תונשרפב עייסל םילוכי רבסהה ירבד .ומצע
 םימולשת קר יכ הינתה העיפומ ןיא )א(132 ףיעס לש ונושלב ,רבסהה ירבדב רומאל
.הקסעה ךרעב םיללכנכ ובשחיי ותבוטל וא קפסל

 רובע םימולשת הקסעה ךרעב לולכל אלש ןאוביל תורשפא ןתמ ירהש ,ינויגה םעט שי ךכל
 סכמה ימולשת תנטקהל דאמ בחר חתופ היה ,ןיבוטה רכומל ודי לע ומלוש אלש ןיבוטה
."םינוש םימרוגל םימולשת תדרפהו לוציפ תועצמאב ,ןידכ אלש

 אוביה תקסע לע טיבהל שי יכ עבקנ םש ,דופרטסאמ קיתב םג ורמאנ םימוד םירבד ,המאתהבו
 האצוה לכ ,הקסעה ריחמל סחייתמה ,הדוקפל132 ףיעס יפנכ תחת לולכל שיו רתוי בחר טבמב
 .אוביה תעב אוהש יפכ רצומה תלבק ךרוצל ל"וחב האצוהש

 הקסעב אלא ,ןאוציב דקמתמ וניא "הקסעה ןחבמ" יכ שיגדא ןוידה תא ךישמא םרטב"
 .התוללכב

89898989    ''''ממממעעעע

 רצומה תא לבקל תנמ לע ןאוביה םליש םהל םימרוג רפסמ לולכל לוכי הז ןחבמ ,ירק
 ,רצומה תנכהל םיבלש ינש שרוד רצומ אוביי ובש הרקמב המגודל ךכ .ודי לע שקובמה
 םיפסכה לכ ךס ,אובייל רצומה תנכה ךרוצל ופסכמ איצומ ןאוביה םיבלשה ינשב רשאכ
."סכמה ךרוצל "הקסעה ריחמ" השעמל אוה ל"וחב ואצוהש

 חלוש ןאובי םאש ךכב ותעיבק תא טפשמה תיב םיגדה ,דופרטסאמ קיתב ןידה-קספ ךשמהב
 יתלב קלחכ םידבוע םתוא תדובע תא תוארל שי יזא ,םיקובקב יולימ ךרוצל םידבוע ןרציה לעפמל
:םש רמאנ ךכו .אוביב הקסעה ריחממ דרפנ

 דחיב םהב תוארל שי ,םיקובקבה יולימ םשל ל"וחב ןאוביה םלשמ םהל ,ל"וחב םידבוע"
 םילימב .דחיב םלוכ .דחא )רכומ( ןאוצי ,תחא השקמכ ,)ירקיעה ןרציה( ירקיעה ןאוציה םע
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 שיש תפסונ הקסע איה ,ל"וחב ןאוביה םלשמ הילע ,ל"וחב םידבועה לש םתדובע ,תורחא
"."הקסעה ריחמ" בושיחב הפיסוהל

 ינשב ,טפשמה תיב יכ ,םשורה לבקתה ,ןידה-קספ תאצות לע העפשה ךכל התייה אלש ףא לע
 הטיחשה תואצוה לש ןניד היפל ,סכמה תושר לש תיפולחה הנעטה תא לבקל השקתמ ,םירקמה
 )ד()2()א(133 ףיעס יפ לע ,תונמא תודובעו הסדנה ,חותיפל המודה "תפסות" ןידכ אוה תורשכהו
:ךכ הדנילמ וטנ קיתב טפשמה תיב עבק הז ןיינעב .הדוקפל

 ל"נה ףיעסבש "תונמא תדובע" חנומב תוארל םוקמ היהו לוכי ,םירבדה ינפ לע"
 ישוק שיש אלא .עוצקמ לעב וא הכאלמ לעב תועמשמב ,ןמּוא לש ותדובעל תסחייתמכ
 תדובע וא תריצי ונייהד ,ARTWORK יוטיבהמ חוקל "תונמא תדובע" יוטיבה ןכש ,ךכב
 חיגשמו טחושה תדובע תא וכותב לולכל לוכי אוה ןיא ,הז יוטיב ביחרנש לככו ,תונָמָא
.הז ןיינעב תעבתנה תנעט תא לבקל םוקמ ןיא ,ןכל .תורשכה

 ונייה ,רוצייה ךילהל תושרדנו תוינויח תואצוה ףיסוהל ותרטמו ףיעסה תילכת רואל םא םג
 תונָמָאל אלו ,עוצקמ לעב לש ותונמּואל תנווכמכ תונמא תדובע יוטיבה תא םישרפמ
 ,תונמֻא תדובע טחושה לש ותדובעב תוארל רתויה לכל היה ןתינ ,רתוי טשפומה הנבומב
 תוארוהה יכ חיגשהל ודיקפת ןכש ,וזככ תורשכה חיגשמ תדובעב תוארל ישוק שי ךא
".ןמּוא עוצקמ לעב וא הכאלמ לעב אוה ןיא ךא ,תומייקתמ תורשכה רבדב

:עבקנ םשו ,רתוי תצרחנ הדמע העבוה דופרטסאמ קיתב ,תאז תמועל

 עצבמש תולועפ לש הרוש עבוק )ד()2(133 ףיעס .תעבתנה לש וז הנעט לבקל ןיא"
 .םיירחסמה וילוקיש יפ לעו םיישיאה ויכרצל ומיאתהל תנמ לע ,אבוימה רצומב ןאוביה
 .תויקסעה ויתוטלחה יפ לע ,אוה ויכרצל רצומה תמאתה םשל תוינרוצ תודובעב רבודמה
 תולועפ סינכהל וא וירצומ לש הזיראה תא בצעל הצרי םירצומ אביימה ןאובי ,המגודל ךכ
."וירצומ לע ינחור ןיינק ול תונקמה תונמוא

90909090    ''''ממממעעעע

 םיסמ קוחל3 ףיעס יאנתב דמוע וניא םג ןאוביה יכ ,עבקו ףיסוה טפשמה תיב ,םירקמה ינשב
 .םיפיקע

 יזא ,קפסה ןובשחל רבעמ םימולשתב אשונ אוה יכ סכמה תא עדיי אל ןאוביהש רחאמ יכ ,עבקנ
.קוחל )1(3 ףיעסל םאתהב ,רוסמל בייח היהש העידי תריסממ ענמנ אוה

 ןיא היפל ןיד ךרוע לש תיטפשמ תעד-תווח לע ךמתסה יכ ,הדנילמ וטנ קיתב ןעט ןאוביהש רחאמ
 תיבב וז תעד-תווח גיצה אל ךא ,סכמ יכרוצל ךרעב תורשכהו הטיחשה תויולע תא לילכהל
 :ךכ הז ןיינעב עבק טפשמה תיב .ותבוחל אקווד וז הנעט טפשמה תיב ףקז ,טפשמה

 יכ תוחפל ,תמא ןמזב ןה ועדי תועבותה םעטמ תויודעה רואל יכ יתענכתשה ,ונניינעב"
 עודמ ,ךכ רמאנ אל םא .תורשכה תואצוה לע סכמה םולשת ןיינעב תקולחמ תויהל הלוכי

 חיכוהל ללכ וחילצה אל תועבותה ,םלואו ?תעד תווח לבקל תנמ לע ןיד יכרוע דרשמל ונפ
.וז היגוסב תעד תווח ולביק ןכא יכ

 ירהש ,םייניע תמיצע לש ךרדב תוחפה לכל וגהנ תועבותה יכ עובקל שי ,הלא תוביסנב
 תואצוה לע סכמ םלשל שי םא הלאשה יבגל תוקפס םימייק יכ ,ןתסרגל ,רעצמל ועדי

 תועצמאב ורתפנ הלא תוקפס יכ ךכל היאר לכ וגיצה אל ךא ,תורשכה תחגשהו הטיחשה
".הגצוה אל ללכש תעד תווח
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 חיכוה אל רמולכ ,קוחל )3(3 ףיעס יאנתב דמוע וניא הדנילמ וטנ קיתב ןאוביה יכ ,עבקנ ןכ ומכ
 .הריכמה ריחמ תעיבקב ןובשחב חקלנ אל ףסונה סמהש

ןידה-יקספ לש יתרוקיב חותינ.ה

 םרט רשאו ,םולשה טפשמ יתבב ונתינש ןיד-יקספב רבודמש רוכזל בושח יכ ,ןייצנ הז קרפ חתפב
 .םינאוביה ידי לע רוערע ושגוי יכ םיכירעמ ונא רשאכ ,יזוחמה טפשמה תיבב רוערעב ונודינ

?סכמה תדוקפל133-ו132 םיפיעס ןיב תולובגה ושטשטיה םאה.1ה

 תא טעמב םישטשטמ םניה יכ ,הנעטל םיילגר שיש ךכ לע העיבצמ ןידה-יקספ תאירק
 .הדוקפל133-ו132 םיפיעס ןיבש תולובגה

 סחייתמ הדוקפל133 ףיעס דועב ,הקסעה ריחמל סחייתמ הדוקפל132 ףיעס יכ ,ריכזנ
.הקסעה ריחמל "תופסות"ל

91919191    ''''ממממעעעע

 ,תרכומהו הגוהנה ותונשרפב ,הקסעה ךרעל סחייתמה ,הדוקפל132 ףיעס יכ ,ןועטל ןתינ
 ןאוציה/רכומה יסחיל- רמולכ ,אוביה תקסעל םידדצה ןיב םלושש ריחמל סחייתמ

.[8]םיאבוימה ןיבוטה דעב רכמה הזוחלו ,ןאוביה/הנוקהו

 לכ ומייקתה םא קר ,לספיי אלו ליבק היהי הקסעה ךרע יכ ,עבוק הדוקפל132 ףיעס ,לשמל
 ןיבש םיסחיל תוסחייתה תמייק וללה םיאנתה תרגסמב .)ב( ןטק ףיעסב םיבוקנה םיאנתה

:[9]יכ ,חיכוהל שרדנ ןאוביהו ,ןאוביל ןיבוטה רכומ

 םילובקתב קלח לכ ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,ןיבוטה רכומל סחיל ןתינ אל"
 םימוכסהו תואצוהה טעמל ,ןאוביה ידי לע םהב שומישמ וא ןיבוטה תריכממ םייופצה
;הליחתכלמ הקסעה ריחמב םילולכ םניא םא ,133 ףיעסב םיטרופמה

)רוקמב הניא השגדהה( ;"ןאוביל רכומה ןיב םידחוימ םיסחי ןיא

 ריחמ יכ רמאנ ,הדוקפל132 ףיעס ףסונ םתרגסמבש ,הדוקפה ןוקיתל רבסהה ירבדב

 :[10]ותבוטל וא רכומל םלושש םולשתל סחייתמ הקסעה

 תורעהב שרופמ ןאוביל םתריכמ תעב ןיבוטה דעב ומלשל שיש וא ,םלושש ריחמה"
 וא רכומל ןאוביהמ ומלושש םימולשתה ללככ ,םושייה םכסהל1 ףיעסל תונשרפה
".ןיבוטה רובע דיתעב ול םלתשהל םירומאה וא ,ותבוטל

 יכ ,רבסומ )ןיבוט תכרעה רבדב ט"טאג םכסה( םושייה םכסהל1 ףיעסל תונשרפה תרעהב

:[11]הנוקהו רכומה יסחיל סחייתמ ריחמה

"The price actually paid or payable is the total payment made or to be 
made by the buyer to or for the benefit of the seller for the imported 
goods".

 ומלשל שיש וא םלושש ריחמה יכ ,רמאנ ,םושייה םכסהלIII חפסנב תאצמנה תפסונ הרעהב
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 אלמל ידכ ישילש דצל הנוקהמ וא ,רכומל הנוקהמ ומלושש םימולשתל סחייתמ ,ןיבוטה דעב
:רכומה לש תובייחתה

92929292    ''''ממממעעעע

"The price actually paid or payable includes all payments actually made or to be 
made as a condition of sale of the imported goods, by the buyer to the seller, or by 
the buyer to a third party to satisfy an obligation of the seller."

 תויהל תויושעש ,הקסעה ריחמל "תופסות"ל סחייתמ הדוקפל133 ףיעס ,תאז תמועל
 .'וכו חוטיב תרבח ,תונפס תרבח :ןוגכ ,ישילש דצל וא רכומל ומלושש תואצוה

 תורימא ורמאנ ,זכרמ יזוחמה טפשמה תיבב2013 ץרמ שדוחב ןתינש ינכדע ןיד-קספב
 .דבלב הנוק-רכומ יסחיל סחייתמ הדוקפל132 ףיעס היפל ,וז הנקסמב ךומתל תויושעש
 וניאש ישילש דצל ןאוביה םלשמש םיגולמת לע סכמ תלטה תלאש ןוידל התלע הרקמה ותואב
 סחייתמ הדוקפל132 ףיעס יכ ,רמאנ הרקמ ותואב .ונניינעל םשמ שיקהל ןתינ ךא ,רכומה

:[12]ןרצי-הנוק יסחיל

 תיזכרמה הארוהה אוה ,15 ןוקיתב ןקותש יפכ ,סכמה תדוקפל )א(132 ףיעס"
 .. ."ושכרנ הבש הקסע ךרע " תטישב הכרעה עצבל שי דציכ הריהבמה

 ןיבוטה דעב םלושש ריחמל ףרצל ןתינ ,םיאנת וליאבו ,םאה איה ינפלש תקולחמה
 ןמיס לעבל ןיבוטה רובעב םימלושמה םיגולמתה תא רוצייה םכסה יפ לע ןרציל
.)רוקמב הניא השגדהה( "קווישה םכסה יפ לע רחסמ

132 ףיעס יכ ,דופרטסאמ קיתבו הדנילמ וטנ קיתב טפשמה יתב ועבק ,יחכונה הרקמב
 אוהש אלא ,דבלב הנוקל רכומה ןיבש םיסחיל ומצע תא ליבגמ וניא ,הקסעה ריחמל סחייתמה
 אלא רכומל תומלושמ ןניאש ,הנוקה איצומש תופסונ תואצוהו תויולע לע םג סרפתהל יושע
 .אוביה תקסעמ ילרגטניא קלח תווהמ ןהש דבלבו ,ישילש דצל

 .וללה םיפיעסה ןיבש רכומה לדבהה תא טפשמה תיב שטשט ךכב יכ ,הנעטל םוקמ שי ,ןכל
 תקסע דעב רכומל תומלושמה תויולע ןיב ןיחבהל התייה קקוחמה תנווכ יכ ןועטל ןתינ ,ןכל
 םידדצל וא רכומל תומלושמה תויולע ןיבל ,הדוקפל132 ףיעסב ןמוקמש ,ןיבוטה תשיכר
 יפיעסב ןמוקמש ,אוביה ןמ ילרגטניא קלח תווהמ ךא השיכרה תקסעמ קלח ןניאש ,םיישילש
 .הדוקפל133 ףיעס לש הנשמה

93939393    ''''ממממעעעע

 ןיבש תיגשומה הנחבהל רע היה דופרטסאמ קיתב טפשמה תיב יכ ,ןייצל ןוכנל םיאור ונא
:עבקו ,הדוקפל133 ףיעסל132 ףיעס

 םימולשתה ללכל הניא ,)ןיבוטה דעב( "ומלשל שיש" חונימל הנווכה יכ ,הארנ"
 ןהילא תונוש תואצוה .ןאוביה ידי לע םירצומה אוביי ךרוצל םמלשל שיש תואצוההו
 רשאו הקסעה ריחמב הליחתכלמ תוללכנ ןניאשו רצומה אוביי ךרוצל ןאוביה שרדנ
 .סכמה תדוקפל133 ףיעסב תוטרופמה הלא ןה ןיבוטה ריחמ לע ןפיסוהל שי

 תסנכהל לס ףיעס הווהמה חונימכ "ומלשל שיש" חונימב האורה תרחא תונשרפ
 :תושרופמ עבוקה הדוקפל133 ףיעס תרטמ תא תנייאמ השעמל ,תורחא תואצוה
 תואצוהה קרו ךא הקסעה ריחמל ופסווי ,132 ףיעסב הקסעה ךרע תעיבק ךרוצל"
."ןלהל םיטרופמה םימוכסהו
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 יתלב קלח ןה תורשכה תואצוה יכ הז קיתב םג טפשמה תיב עבק ,רומאכ ,תאז םע דחי ךא
 .הקסעה ריחממ דרפנ

 ?שבכה לש "תונמא תדובע" וא ,"חותיפ" ,"הסדנה" הווהמ הרשכ הטיחש םאה.2ה

 הווהמ תורשכה םאה עירכהל טפשמה תיב שרדנ אל ,הדנילמ וטנ קיתב ,ונייצש יפכ
 קלח הווהמ תורשכה יכ ותטלחה רואל ,"תונמא תדובע" לש גוסמ ,הקסעה ךרעל "תפסות"
 תא החוד היה ,וז היגוסב עירכהל שרדנ היה םא יכ ,םשורה לבקתה ךא ,הקסעה ריחממ
 .סכמה תדמע

 .סכמה תנעט דגנכ הז אשונב רתוי תצרחנ הדמע העבוה דופרטסאמ קיתב

 ונא םגו המוד תוטבלתה ונגצה ,ןידה-קספ ןתמ םרט ונידי לע המסרופש תמדוק המישרב

 :[13]תונמא תדובעכ בשחיהל תולוכי הלא תואצוה םאה קפס םייק יכ ,ונרבס

 םירצומ לש תורשכ תחגשה תואצוה ,לשמל ,ןה רופאה חטשב תויוצמה תואצוה"
 ךא ,"תופסות"ה יפיעס תחת הדוקפב שרופמב תויונמ ןניא תורשכ תואצוה .םיאבוימ
 שי ,סכמה לש ןיבוט תכרעה להונב םג המסרופש יפכ ,סכמה תושר תדמעל םאתהב
 ןתוהמב תובורק רשא ,רוצייה תויולעמ ילרגטניא קלח ןתויהב הלא תויולע ףיסוהל
 עגרכ תדמוע וז הדמע יכ ,ןייצנ .תונמא תודובעו חותיפ ,הסדנה גוסמ תואצוהל
".טפשמה תיב ןחבמל

94949494    ''''ממממעעעע

 תורשכה תואצוה תמאתה יבגל טפשמה תיב הלעהש קפסה יכ ,רובסל ןתינ וז הדוקנב ,ןכל
 .ומוקמבו יואר וניה ,"תונמא"ה ףיעסל

 ?םושינה תבוחל אקווד ןיד ךרוע תעד-תווח לע תוכמתסה ףוקזל ןתינ םאה.3ה

 הקסע הדנילמ וטנ קיתב ןידה-קספ ילושב ןוידל התלעש תניינעמ הדוקנ ,ליעל ונייצש יפכ
 תורשכה תויולע תא סכמב בייחל שי יכ תעדל ךירצ היה וא עדי ןאוביה םאה ,הלאשב
 .הטיחשהו

 לילכהל ןיא היפל ןיד ךרוע לש תעד-תווח לע בל םותב ךמתסה יכ ןאוביה ןעט ,הז הרקמב
.הבותכה תעדה-תווח תא גיצהלמ ענמנ ךא ,סכמ יכרוצל ךרעב הלא תויולע

 קפס ררועתהש החיכומ וז הנעט יכ ,עבקו ןאוביה תבוחל אקווד וז הנעט ףקז טפשמה תיב
 ?ןיד ךרוע לצא ץועייל הנפ המ םשל- תרחאש ,סכמב תובחה יבגל ןאוביה לש ובלב

 קפסה יכ ,טפשמה תיב עבק ,טפשמה תיבב תעדה-תווח תא גיצהלמ ענמנ ןאוביהש רחאמ
 וא ,עדיש ןאוביב רבודמ ,ךכיפלו ,רסוה אל סכמב תובחה יבגל ןאוביה לש ובלב ררועתהש

.[14]סכמב תובייח הלא תואצוה יכ ,תעדל ךירצ היהו "ויניע תא םצע" תוחפה לכל

 .תוקפסמ הייקנ הניא וז הדוקנב טפשמה תיב תנקסמ יכ ,הנעטל םוקמ שי טלחהב

 םייניע תמיצע רידגמ ,ןישנועה קוחב "םייניע תמיצע"ל סחייתמה ףיעסה ,האוושהה ךרוצל

 :[15]אבה ןפואב
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 ימכ תוביסנה םויק תורשפא רבדב וא תוגהנתהה ביט רבדב דשחש םדא םיאור"
";םררבלמ ענמנ םא ,םהל עדומ היהש

 אלא ,ויניע תא םצע אלו קפסה תא ררבל תנמ לע לעפ אקווד יכ םושינה ןעט ,יחכונה הרקמב
 .תויארב רוסחמ לשב התחדנ ותנעטש

 ןאוביה תונעטל בר לקשמ סחייל אלש טפשמה תיב רחב םא יכ ,ןועטל טלחהב ןתינ ,ךכיפל
 לכ הל תתל אלו וז הדוקנמ םלעתהל טפשמה תיב לע היה יזא ,החכוה יישק לשב וז הדוקנב
 .םושינה תבוחל אקווד וז הדוקנ ףוקזל ריבס אל ךא ,ותערכה תעב לקשמ

95959595    ''''ממממעעעע

 תוישרפב ,םינש רפסמ ינפל ןוילעה טפשמה תיבב ונתינש ןיד-יקספ ינשב ,האוושהה ךרוצל
 ךרוע תצע לע תוכמתסה תנעט לבקל תלוכיל סחיב תונוש טעמ תושיג וגצוה ,רגטו הבונת

.[16]ילילפ ןידל הדמעה ינפמ הניגמכ ,ןיד

 תצע לע תוכמתסה תנעט תלבקל תלוכיה תניחבל הדימ-תומא שמח ועבקנ[17]הבונת תשרפב
:ןהו ,ןיד ךרוע

;ןידה ךרוע ינפב תיתדבועה תיתשתה אולמ תסירפ .1

 תוכמתסהה ,אשונב הקיספ ןיאו רתוי תבכרומ הלאשהש לככ :הלאשה תובכרומ תדימ .2
;רתוי הריבס אהת

;ןידה ךרוע תויחמומ תדימ .3

 דגנ בר לקשמ ךכל ןתניי ,בתכב תעד-תווח ןיא םא ;הבותכ אהת תעדה-תווחש יואר .4
;הנעטה תלבק

 היינפ ןוגכ ,היגוסה תא ררבל תרחא תורשפא ןיא םא קר לבקתת תוכמתסה תנעט .5
.'וכו םילהנ ,ןיד-קספ לש ומויק ,תושרל המידקמ

רגט תשרפב
[18]

 לש החוכב שי יכ ,םש קספנו םושינה םע רתוי הליקמ השיג העבקנ
 לש רחא ןונגנמ םייק םא םג ,המשאמרוטפל איבהל יטרפ ןיד ךרועמ תעד-תווח לע תוכמתסה
 ,םש עבקנ .תכמסומה תושרל הנפ אל עודמקמנל בייח וניא םושינהו ,תכמסומ תושרל היינפ
 ףשחנש עדימהו ןידה ךרוע תוהז ,ןידה-ךרועל היינפהךרד :םה ןוחבל שיש םירטמרפה יכ
.)עדימה תגצה ןפואללוכ( תעדה-תווח ןתמ ךרוצל וינפב

 לש הכרעהה להונ םסרופ םרט םהב םידעומב ,הדנילמ וטנ תשרפב םאה :הלאשה תלאשנ
 תויולע םאה ,לואשלו סכמה תושרל המידקמ היינפ עצבל ןאובי/םושינה לע היה ,סכמה
 ?סכמב תובייח הטיחשהו תורשכה

 רדסומ ,ןיעקרקמ חבש סמו ףסומ ךרע סמ ,הסנכה סמ תוברל ,םינושה סמה ימוחתב
 היינפ שיגהל םושינה לוכי ותרגסמב ,Pre-Ruling לש דסומ תישארה הקיקחה תרגסמב
-תווח תא לבקל תנמ לע ,תויטנוולרה תודבועה לכ תגצה ךות ,תכמסומה תושרל תמדקומ
 .תושרה לש התעד

96969696    ''''ממממעעעע

-Pre לש רדסומ ןונגנמ קוחב םייק אל ,תאז תמועל ,)היינק סמו סכמ ןוגכ( אוביה יסמ םוחתב
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Ruling, םייק אל ,ונתעידי בטימל .סכמ יכרוצל ןיבוט גוויס יבגל קר ,להונב רדסומ ןונגנמה ךא 
 ריחמ רבדב הטלחה- רמולכ ,ןיבוט תכרעה אשונב המידקמ היינפ עוציבל רדסומ ןונגנמ

סכמ יכרוצל הקסעה
[19]

. 

 םג ,הקיקחב אלו להונב אל ,ןיבוט ךרע אשונב רדסומ ןונגנמ רדעיהב יכ ,הנעטל םוקמ שי ,ןכל
 לע הלטוה אל ,רגטו הבונת אשונב ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ועבקנש םינחבמה יפ לע
 וזכ היינפ רדעיהו ,תורשכ תויולע אשונב סכמה תושרל המידקמ היינפ עצבל הבוחה ןאוביה
.ותבוחל ףקזיהל ךירצ אל

[1]
 סמ לטומ םויכו ,סכמה ףירעת וצל22.08 טרפבש םיילוהוכלא םירצומ לע120%-ל75% ןיב ענש ,יזוחא היינק סמ לטוה רבעב:לשמל.

.ג"קל ח"ש15 לש סכמ לטומ ,סכמה ףירעת וצל03.04 טרפב םגוויסש ,ןונמא יגד לע :תפסונ המגוד ;להוכ רטילל ח"ש105 לש בוצק
[2]

 טסוגוא( 4/הכ"םיסימ" ,"הקסעה ךרע תליספ לש הרקמב החכוהה לטנ- סכמה לומ ןאוביה" רנגו רמוע ,לדנ ליג :ואר ,הז ןיינעב הבחרהל.
.73-א )2011

 ,צ"לשארב םולשה טפשמ תיבב ןתינ ,)ןייל-ןוא םיסימ( מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב רחס הדנילמ וטנ3596/08 א"ת.[3]
 לש-קת ,לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב דופרטסאמ50222-08 א"ת ;)"הדנילמ וטנ קית" :ןלהל( רניק לאקזחי טפושה יפמ ,22.7.13 םויב
 קית":ןלהל( יבוקרע לחר תטפושה יפמ ,9.9.13 םויב ,ביבא-לתב םולשה טפשמ תיבב ןתינ ,52646 ,)3(50222-08 )ופי-ביבא-לת( א"ת
 .)"דופרטסאמ

[4]
 ויבגל לביק םא אלא רשב םדא אביי אל ,3 ףיעסב רומאל ףופכבו ,ןיד לכב רומאה ףא לע" :1994-ד"נשתה ,וירצומו רשב קוחל2 ףיעס.

."רשכה תדועת

[5]
 סכמ לטומ ,וצה ןוקית בקע ,םויכ יכ ןיוצי ;"אופק וא ןנוצ ,ירט ,םיזיע וא םישבכ רשב" :ותרתוכש ,סכמה ףירעת וצל02.04 סכמ טרפב.

 .ךרעהמ30%-מ רתוי אל ךא ג"קל ח"ש7 לש רועישב
[6]

 .http://taxes.gov.il/customs/Documents/Nehalim/nohalHaraha2.pdf :סכמה להונל רושיק.

[7]
 ןאוביה שרדנ םהבש םיאנתהו םיפיקע םיסמ קוח אשונב הבחרהל;1968-ח"כשתה ,)רסחב וא רתיב םלושש סמ( םיפיקע םיסמ קוח.

 וא רזחה שקבמה תואלת לע- םיפיקע םיסמ קוח" רנגו רמוע ,לדנ ליג :ואר ,יביטקאורטר םיסמ ןוערגמ רוטפל תוכזל תנמ לע דומעל
.50-א )2011 ינוי( 3/הכ"םיסימ" ,"סממ רוטפ

[8]
 תוסחייתמ םש ,63-א )2004 לירפא( 2/חי "םיסימ" "סכמ ךרוצל ןיבוט תכרעהב ןמזה םרוג" ,ןודעס-יגח תינגד ,רגרבניו סיריא :לשמל ואר.

1 ףיעסב םימושרב םיאנתה םיאלמתמ רשאכ ,םאתהב" :הנוקהו רכומה ןיב ןיבוטה אובי תקסע לש תועמשמב הקסע ךרעל תובתוכה
 ךרענ וב רשא דעומל רשק אלב םיאבוימה ןיבוטה לש הקסעה ךרע תא לבקל שי ,)סכמה תדוקפל132-ו )1(130 םיפיעס( םושייה םכסהל
 ."..הריכמה הזוח

[9]
.סכמה תדוקפל )4( + )3()ב(132 םיפיעס.

[10]
.374 ,370 ,)23.6.97 ,ז"נשתה ןויסב ח"י( 2627 ח"צה ,1997-ז"נשתה ,]15 'סמ[סכמה תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה.
[11]

 :אלמה ומשב עודיה ,ןיבוט תכרעה רבדב ט"טאג םכסהל1 ףיעסל תונשרפ תרעה.

Agreement on implementation of article VII of the general agreement on tariffs and trade 1994 (Valuation Agreement).

[12]
 ןוא םיסימ( מ"עמהו סכמה ףגא- לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב )2004( הדילג ירצומ סקדיורמ11-01-31288 א"ת + 11-06-18199 א"ת.

 םיולת םידדצה ינש םעטמ םירוערע יכ ,ןיוצי ;ףפוקסורג רפוע 'פורפ טפושה יפמ ,10.3.13 םויב ,זכרמ יזוחמה טפשמה תיבב ןתינ ,)ןייל
 םויב שגוה ,מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ 'נ 'חאו מ"עב )2004( השילג ירצומ סקדיורמ5885/13 א"ע :ןוילעה טפשמה תיבב םידמועו

.1.9.13 םויב שגוה ,'חאו מ"עב )2004( השילג ירצומ סקדיורמ 'נ מ"עמו סכמה ףגא-לארשי תנידמ5993/13 א"ע ;29.8.13
[13]

.110-א )2012 טסוגוא( 4/וכ"םיסימ" ,"ןיבוט ךרעו- תוירחאו הצפה ימד ,םוסרפ תוחנה" רנגו רמוע ,לדנ ליג.

[14]
 ינידב םייניע תמיצע- ?הנעיה תבכ "לוחב ושאר ןומטי" יתמ ,םושינ" ,רבורג הירא :ואר ,סמה ינידב "םייניע תמיצע" אשונב הבחרהל.

.89-א )2003 רבמצד( 6/זי"םיסימ" "סמה

[15]
.1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל )1()ג(20 ףיעס.

[16]
 יניד רושימב םילילפב תוכבתסה ינפב םוסחמכ םיחמומ תעד תווח לע תוכמתסה" ,רבורג קירא :ואר ,תוכמתסהה תנעט אשונב הבחרהל.

 אל רבד םאה- לסקיפל וקידמורפמ" ,בגר רהזי ח"ור ,רבורג קירא ד"וע :ןכו ;53-א )2009 לירפא( 2/גכ "םיסימ" "םיפסונ םיגיגה- סמה
.59-א )2013 טסוגוא( 4/זכ "םיסימ" "?הנתשה

[17]
.129 ,)4(2007 לע-קת ,'חאו מ"עב לארשיל תיאלקח תרצות קווישל יפותיש זכרמ הבונת 'נ לארשי תנידמ845/02 פ"ע.
[18]

.395 ,)4(2007 לע-קת ,לארשי תנידמ 'נ מ"עב רגט5672/05 פ"ע.
[19]

 תחא העש הפיו- סכמ גוויס תוטלחהלPre-Ruling רגאמ" ,רנגו רמוע ,לדנ ליג :ואר ,אוביה יסימ ינידבPre-ruling אשונב הבחרהל.
.122-א )2012 ראורבפ( 1/וכ "םיסימ" ,"םדוק
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